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بناء عامٍل أفضل 
ألجيال املستقبل



الرؤى واملهام
البناء على املستوى العاملي من خالل تنمية القدرات البشرية واملؤسساتية يف سبيل االرتقاء حبياة اإلنسان

القيم
احترام البشر والقيم وحقوقهم. ■
رعاية األخالق املهنية والتقيد بااللتزامات. ■
التأكيد على السالمة، الصحة ومحاية البيئة. ■
التأكيد على توفري اجلودة عالية  ■
اإلبداع واالبتكار. ■
التطوير والتحسني املستمر على الصعيد الفين واإلداري. ■
معادلة ربح – ربح – ربح. ■

املجموعات التخصصية
النفط والغاز والصناعة

مرافق املصايف والصناعات البتروكيميائية ■
غرف املضخات ومرافق تعزيز الضغط. ■
حمطة توليد الطاقة وخطوط النقل وحمطة الكهرباء. ■
املجمعات االنتاجية الصناعية. ■
اخلزانات وخطوط األنابيب. ■
مشاريع ضخ الغاز. ■

اإلسكان وتشييد املدن:
تشييد املساكن بكميات كبرية. ■
املجمعات السكنية. ■
بناء األحياء. ■
مرافق البىن التحتية واملناظر. ■

أنظمة النقل عرب السكك احلديدية:
قطار داخل املدينة ■
اخلط احلديدي أحادي السكة ■
السكة احلديدية ■

املياه والصرف:
السدود ■
االنفاق النقل و حتويل املياه ■
شبكات الري والتصريف ■
مرافق تكرير املياه والصرف ■
خطوط نقل الصرف  ■
خطوط نقل و جتميع املياه )بطريقة بايب جكينك( ■

األعمال املدنية واإلنشائية:
املجمعات اإلدارية والتجارية ■
املجمعات الرياضية والترفيهية والثقافية والرفاهية والعالجية ■
مطارات  ■
شوارع وطرق عامة وأنفاق ■
جسور وتقاطعات غري مستوية ■



جممع جتاري إيران مول  
مقر مبىن البنك اينده  
مشروع مد األنابيب لشبكة الصرف يف طهران   

)منطقة شريعين – خواجه هبداهلل(
مشروع الـ 16.080 وحدة سكنية يف مدينة برند اجلديدية  
مشروع حديقة الكتاب يف طهران  
جممع برند السكين )552 وحدة(  
سوق ستارخان الكبري  
تصميم وتنفيذ نظام ختطيط ومراقبة مشروع   

قطار األنفاق يف طهران )اخلط 1 و 2(
جممع امري كبري التجاري  
نفق امري كبري للسيارات  
املشروع اخلاص مبطار اإلمام اخلميين الدويل  
جممع نواب السكين  
جسر يادكار امام  
السوق الرئيسي لتوزيع اخلضار والفواكه يف طهران )املرحلة 1 و 2(  
تقاطع افسريه الثالثي غري املستوي  
قنوات سرخه و حصار والفجر  
أعمال احلفريات واحلقن لنفق اخلط 1 و 2 لقطار األنفاق يف طهران  
قنوات نقل مياه الطرق والقنوات يف طهران إىل سهل ري وورامني  

طهران
ساوه

كرمانشاةمهذان

 أهواز

عسلويه

بندر عباس 

آغاجاري

سياه بيشه

تربيز
اهر

بندر انزيل

بلدشت

نكا
شاهرود

السدود العلوية والسفلية ملحطة سياه بيشه للضخ بالتخزين  

مباين املضخات ومرافق خط أنابيب النفط اخلام، نكا - ري  

مصفاة تكرير مياه الصرف شرقي بندر انزيل  

سد ستارخان الترايب )اهر( واملرافق املرتبطة به  

موقع العملية العطرية الرابعة  
جتهيز أراضي بارس اجلنوبية )املرحلة 4 و 5(  
جتهيز األراضي وأعمال تقاطع الطرقات وتنمية   

حقل بارس اجلنوبية للغاز)املرحلة 2 و 3(
االعمال املدنية وتنمية حقل بارس   

اجلنوبية للغاز )املرحلة 1(
االعمال املدنية الصناعية و UG قسم   

األولفني يف بتروكيمياء بوشهر

دورود

رفسنجان

خط أنابيب نقل الغاز 16 اينش بطول 70   
كم علي آباد كتول - شاهرود

أصفهان

مرودشت

الهيجان 

شبكة الري والتصريف D1 فومنات  

تربت حيدرية 

قم 

السد التحويلي وشبكة التصريف والري يف بلدشت  

أبنية، ملعب، حبرية ترفيهية- جممع رفسنجان الثقايف  
خط نقل الغاز 16 اينش بطول 232 كم، رفسنجان - اصفهان  
خط نقل الغاز 26 اينش بطول 104 كم،   

رفسنجان – بندر عباس

مصنع االمسنت الرمادي يف ساوه بسعة انتاج 7200 طن يف اليوم  

طريق اصفهان السريع – فوالد شهر )القطعة 2(  

خط نقل الغاز 16 اينش بطول 72 كم كريوم - مرودشت  

خزانات النفط- تربت حيدرية  

مشروع اخلد احلديدي أحادي السكة يف قم  

خط نقل النفط بطول 364 كم ، ري – ايده لو  

شبكة الصرف يف مهدان بطرقه بايب جكينك  

املجمع السكين )400 وحدة( اخلاص   
بعمال مصنع دورود لالمسنت

جممع املهدي لأللومنيوم  

مشهد

مصفاة تكرير مياه الصرف – التيمور- مشهد  

كنكان

مشروع حقن غاز آغا جاري  

فراشبند
سريجان

مصنع كل كهر لتصنيع الكريات  

  )EPC2( 12تنمية حقل بارس اجلنوبية للغاز، املرحلة

االلتزام الوطين

   مشروع العامرية املؤلف من 1920 وحدة سكنية

مشروع 4.920 وحدة سكنية يف كرمنشاه  

مصفاة ملعاجلة مياه الصرف شرق اهواز  
مشروع قطار مدينة اهواز  
املجموعة السكنية املؤلفة من 1.505 وحدة   

اخلاصة باملعلمني يف اهواز
شبكة الري والتصريف يف سهل محيدية - قدس  
االعمال املدمية واملرافق األساسية للمنطقة 7 يف حي شريين شهر  

مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند للغاز  



البناء على املستوى العاملي

فزنويال

بيالروس

عمان اهلند

قرغيزيا

املركز احلضري اجلديد يف مينسك      إعادة إعمار وتتوسيع طريق بيشكك - اوش

    إعادة إعمار وتوسيع الطرق العامة يف والية آندر ابرادش يف اهلند

غينيا 
األستوائية

طريق آين سوك إىل بيزنام  

مركز بريليسه اللوجسيت  

كامريون

طريق سنكمليما – مكوك - بيكوال  

العراق

   مشروع العامرية املؤلف من 1920 وحدة سكنية

مشروع الـ 10.008 وحدة سكنية يف فزنويال  

   مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه - الكفل

   مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه - الناصرية

مشروع الـ 10.000 وحدة سكنية يف فزنويال  

   التابعة للشحن  قرية  و جعلها  اجلــوي  الشحن  ــرة  دائ  توسيع 
اخلطوط اجلوية العراقية و الكائن يف مطار بغداد الدويل

    إنشاء مركز التدريب و التطوير اجلوي التابع اخلطوط اجلوية 
العراقية و الكائن يف مطار بغداد الدويل

مشروع تشييد طريق خصب – اخلالدية  
إنشاء جسر على طريق بين سوق يف والية رستاق   



الوصف العام للمشروع

إّن مشروع بناء 10.008 وحدة سكنية يف فزنويال، 
لتصدير  عقد  أكــر  ــاين  ث أحــيــاء سكنية،   3 ضمن 
اخلــدمــات الفنية واهلــنــدســيــة لــشــركــة كــيــســون يف 

فزنويال.
نطاق عمل املشروع هو بناء 10.008 وحدة سكنية، 
تتكّون كل عمارة من أربع طوابق، ومّت البناء بالطريقة 
منشآت  إنشاء  مّت  ذلــك،  إىل  باإلضافة  الصناعية. 
ــاملــدارس،  الــبــىن التحتية والــبــنــايــات اخلــدمــيــة، ك
واملستوصفات، واملكتبات، والبنايات األخرى، ضمن 
ثالثة أحياء سكنية يف ثالث حمافظات خمتلفة يف 

فزنويال، مجيعها يف عقد EPC واحد.
تبلغ مساحة األحياء الثالثة 208 هكتار )42 و78 و88 

هكتار(.
مّت تصميم الوحدات السكنية ضمن نوعني، غرفتني 
وهي  الصناعية،  وبالطريقة  للنوم،  غــرف  ــالث  وث
الصب املوقعي للخرسانة املسلحة بالقوالب املتراصة.

من مّيزات هذه الطريقة الصناعية، األداء األفضل 
واملقاومة األكثر يف وجه الكوارث الطبيعية والسيما 

الزالزل.
السيطرة  إمكانية  أيضا  تتيح  الصناعية،  الطريقة 

العادية  الطرق  مع  مقارنة  الدقة،  األكثر  والرجمة 
هلندسة وجتهيز وإنشاء املشروع.

من املّيزات األخرى هلذه الطريقة الصناعية، اجلودة 
العالية جّدا للعمل واملنتج. وقد أّدى تنفيذ املشروع 
بنجاح كاملشروع السابق له، إىل مديح مسؤويل كال 
قامت  الفزنويلية  اإلعــالم  وسائل  إّن  كما  البلدين، 
بتغطية العمل يف مجيع مراحله، ما إّدى إىل حصول 

ثقة الدولة لتسليم مشاريع أخرى.
فنظرًا هلذه التقنية اليت حازت عليها شركة كيسون، 
عن خرهتا من املشاريع السابقة، واستخدمتها يف هذا 
املشروع أيضًا، فمن املتوقع أن تصل إىل السرعة فوق 
املتوسطة لبناء وحدة سكنية واحدة يف كل عشرين 

دقيقة.
وباإلضافة إىل البنايات السكنية، سيتم إنشاء حدود 
ونظرًا حلاجة  بنايات خدمية،  مربع  متر   60.000

األحياء، سيؤدي الستقالهلا بشكل نسيب.
 

نطاق العمل
يشمل العمل تصميم وتوريد وتنفيذ ما يلي:

البنايات السكنية: 10.008 وحدة ضمن ثالثة أحياء، 
ويشمل كل حي 2520، و 3456 و 4032 وحدة سكنية 

مشروع بناء 10.008 وحدة سكنية يف فزنويال

صاحب العمل: وزارة اإلسكان يف مجهورية فزنويال 
البوليفارية

نوع العقد: اهلندسة، والتجهيز، واإلنشاء
مدة العقد: 18 شهر

حمل املشروع: دولة فزنويال )حمافظات: الرا، 
يوراكي، كارابوبو(

الوضعية: قيد التنفيذ



على شكل بلوكات أربع طوابق. 66% من الوحدات ذات 
3 غرف نوم و34% منها ذات غرفتني نوم. مت تصميم 
تشييد  يتم  وســوف  فزنويال،  مناخ  حسب  البنايات 
البنايات بطريقة الصب املوقعي للخرسانة املسلحة 

بالقوالب املتراصة.
البنايات اخلدمية: يتم بناء مجيع البنايات اخلدمية 
السكنية،  البنايات  جانب  إىل  حــي،  لكل  املطلوبة 
لزيادة الرفاه االجتماعي. ومنها: املدارس يف مجيع 
املستويات الدراسية، وروضة، ومكتبة، صالة رياضية 
وملعب وغريها، يف مساحة حدود 60.000 متر مربع 

يف األحياء الثالث.
منشآت البىن التحتية وتنسيق الساحات: يتم إنشاء 
األمطار  مياه  وجتميع  واملياه،  الغاز،  شبكات  مجيع 
ومياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء واهلاتف 
وإنارة ساحة األحياء والشوارع، ومواقف السيارات، 

واحلدائق.

إمجايل أرقام وأحجام املشروع )حسب تقدير 
العقد(

إمجايل مساحة البىن التحتية للبنايات: 927.000 
متر مربع

إمجايل مساحة البنايات اخلدمية: 60.000 متر 

مربع
احلجم التقرييب لألعمال الترابية: 1.700.000 

متر مكعب
الشوارع: 250.000 متر مربع

مساحة مواقف السيارات الغري مغلفة: 110.000 
متر مربع

شبكة جتميع مياه الصرف الصحي: 35.000 متر 
طول

شبكة جتميع مياه األمطار: 29.000 متر طول
شبكة توزيع املياه: 51.000 متر طول

خطوط اهلاتف: 55.000 متر طول
شبكة قابلوات الكهرباء: 655.000 متر طول

شبكة الغاز: 27.000 متر طول
احلدائق: 220.000 متر مربع

جمموع تنسيق الساحات: 1.200.000 متر مربع
 



وصف إمجايل عن املشروع: 

يتم تنفيذ هذا املشروع على شكل عقد EPC ويعتر 
املرحلة األوىل من مشروع العشرة آالف وحدة سكنية 

يف العراق. 
يتم العمل يف هذا املشروع من خالل تشييد مباين 
مؤلفة من مخس طبقات بأسولوب صناعي بالكامل 
إىل جانب إنشاء املرافق االساسية واألبنية اجلانبية 

من قبيل املدارس والعيادات واملكتبات وغريها.
ينقسم تصميم الوحدات السكنية على نوعني ثنائية 
الغرف وثالثية الغرف وسيتم إنشاء هذه الوحدات 
باألسلوب الصناعي القائم على اخلرسانة املسلحة 

يف الثابتة ذات القالب املتكامل.

نطاق العمل:
يشتمل نطاق العمل على أعمال التصميم واإلمدادات 

وتنفيذ األمور التالية:
املباين السكنية:  تتوضع 1.920 وحدة سكنية ضمن 

حي مؤلف من عدة مباٍن قائمة على مخس طبقات 
الغرف 62/5% و  الــوحــدات ثالثية  فيها نسبة  تبلغ 
نسبة الوحدات ثنائية الغرف 37/5%. وستتم أعمال 
العراق  املناخية يف  الئروف  على  اعتمادًا  التصميم 
الثابتة  املسلحة  اخلرسانة  بطريقة  املباين  وستنفذ 

ذات القالب املتكامل. 
اجلانبية  املباين  كافة  بناء  سيتم  اجلانبية:  املباين 
املــــدارس يف خمتلف  قبيل  مــن  للحي  ــة  الــضــروري
املــســتــويــات واملــراحــل الــدراســيــة، روضـــة، مدرسة 
ومالعب  رياضية  وصالة  ومكتبة  وثانوية  ابتدائية 
للشرطة  رياضية مفتوحة و عيادة وحديقة وحمطة 
ومركز ثقايف وحضاري ومراكز انتاجية ودار للثقافة 

ومركز ملجلس احلي وغري من املباين األخرى.
املرافق األساسية واملساحات اخلضراء: سيتم إنشاء 
كافة شبكات إيصال الغاز ومياه الشرب ومجع مياه 

الصرف، ومجع املياه السطحة املتجمعة يف 

مشروع الـ 1.920 وحدة سكنية يف العامرية – العراق

صاحب العمل: وزارة التعليم العايل العراقية
نوع املقاولة: هندسة، إمدادات، بناء

مدة املقاولة: 36 شهر
موقع املشروع: دولة العراق – بغداد – العامرية

احلالة: فيد اإلنشاء



أفنية األحياء، متديدات كابالت الكهرباء واهلاتف، 
واإلضــاءة وكذلك تشييد االفنية والشوارع ومواقف 
السيارات ومصفاة ملعاجلة مياه الصرف وبئر للمياه 

وصهريج لتخزين املياه وغريها. 

اإلحصائيات واألرقام الرئيسية للمشروع: 
 319.703 السكنية:  للوحدات  اإلمجالية  املساحة 

مترمبع.
 31.000 اجلــانــبــيــة:  للمباين  اإلمجــالــيــة  املــســاحــة 

مترمربع.
شبكة جتميع مياه الصرف: 11.500 متر

شبكة توزيع املياه: 12.000 متر
شبكة الغاز: 15.000 متر.



وصف إمجايل عن املشروع: 

لتقدمي  أبنية  جمموعة  مبثابة  املــشــروع  هــذا  يعتر 
خدمات الترانزيت وتسليم احلموالت اجلوية. ويتكون 
األمتعة،  لتسليم  كبريتني  صالتني  من  املجمع  هــذا 
ومــبــىن إداري مــؤلــف مــن ثـــالث طــبــقــات مبساحة 
50.000 مترمربع، وطرق اتصالية، وفضاءات لتقدمي 

اخلدمات ومناظر طبيعية.
هيكل املبىن من اخلرسانة واساسه من النوع الواسع. 

نطاق العمل: 

أعمال التصميم واإلمــداد والتنفيذ ملجموعة  ■
النقل اجلوي يف صالتني ومبىن إداري من ثالث 
ــة وخمتر  اإلداري الفضاءات  ويشمل  طبقات 
وفضاءات  واملصعد  املرافق  وغرف  وكفترييا 
احليوانات  على  املحافظة  وأمــاكــن  احلجر، 
وبرادات ونظام حراسة باألشعة ايكس وموقف 
مساحات  وكذلك  واخلفيفة  الثقيلة  لــآالت 

خضراء ومناظر.
اهليكل،  ■ تصميم  على  املبىن  تصميم  يشتمل 

امليكانيكي  والتصميم  املعماري  والتصميم 
)ويشمل تصميم نظام ملياه الصرف ومنافذ 
خــروج املــيــاه، إيــصــال املــيــاه، تأمني التهوية 
اجلــيــدة، إعــالن وإطــفــاء احلــرائــق، السخان 
والتصميم  املــصــعــد(  الــســاخــن،  واهلـــــواء 
وتوزيع  انتاج  الطاقة،  الكهربائي )اإلضــاءة، 
الكهرباء يف احلاالت الطارئة، نظام الدائرة 
ونــظــام  األفــنــيــة،   ــارة  ــ إن  ،CCTV املغلقة

التأريض(.

لتصميم  ■ اجليوتقنية  ــات  ــدراسـ الـ ــت  أجــري
االقسام املذكورة أعاله بواسطة شركة كيسون 
بالتعاون مع صاحب العمل والقسم اهلندسي 

يف جامعة بغداد التكنولوجية.

اإلحصائيات واالرقام الرئيسية للمشروع:
مساحة املشروع: 52.000 مترمربع

حجم االعمال الترابية: 110.000 مترمكعب
سكب اخلرسانة: 45.000 مترمكعب

عازل الرطوبة لالرضية والسقف: 100.000 مترمربع
مصعد يتسع لـ 8 و 10 أشخاص: 10 مصاعد
خزانات املياه: 13 خزان بسعة 225.000 لتر

متديدات أنابيب املياه: 4.000 متر
متديدات أنابيب الصرف الصحي: 3.300 متر

مشروع تطوير وتنمية جممع النقل اجلوي لشركة اخلطوط العراقية يف مطار بغداد الدويل

توفري األرض: وزارة النقل العراقية – شركة 
اخلطوط اجلوية العراقية

توفري االعتمادات: وزارة النقل العراقية – 
مجهورية العراق

نوع املقاولة: تصميم، إمدادات، بناء
مدة املقاولة: 24 شهر

موقع املشروع: دولة العراق – بغداد
احلالة: قيد اإلنشاء



وصف إمجايل عن املشروع: 
يعتر هذا املشروع مبثابة جمموعة متكاملة لتدريب 
للخطوط اجلوية  التابعة  والكوادر اجلوية  الطيارين 
العراقية. ويتكون هذا املجمع من أربع طبقات مبساحة 

22.000 مترمربع. 
هيكل املبىن من اخلرسانة واساسه من النوع الواسع. 

نطاق العمل: 
أعمال التصميم واإلمــداد والتنفيذ ملجموعة  ■

اربـــع طبقات مبساحة  الــتــدريــب اجلـــوي يف 

كبقة  طـــل  يف  تــقــريــبــًا  مــتــرمــربــع   5.000
حتتوي  إمجـــايل  بشكل  مترمربع   22.000
على أماكن تعليمية وإداريــة وخمتر ومكتبة 
ومصعد  للمرافق  وغــرف  وكفيترييا  ومسرح 
ومسبح تعليمي وكذلك مزودة بأجهزة متطورة 

للمحاكاة اجلوية.
اهليكل،  ■ تصميم  على  املبىن  تصميم  يشتمل 

امليكانيكي  والتصميم  املعماري  والتصميم 
)ويشمل تصميم نظام ملياه الصرف ومنافذ 
خــروج املــيــاه، إيــصــال املــيــاه، تأمني التهوية 
اجليدة، إعالن وإطفاء احلرائق، نظام تشغيل 
ــواء الــســاخــن، نظام  املــســبــح، الــســخــان واهلــ
الكهربائي  والتصميم  املصعد(   ،HVAC
)اإلضاءة، الطاقة، شبكات اهلاتف واالنترنت، 
انتاج وتوزيع الكهرباء يف احلــاالت الطارئة، 
نظام الدائرة املغلقة CCTV، إنارة األفنية،  

ونظام التأريض(.
لتصميم  ■ اجليوتقنية  ــات  ــدراسـ الـ ــت  أجــري

االقسام املذكورة أعاله بواسطة شركة كيسون 
بالتعاون مع صاحب العمل والقسم اهلندسي 

يف جامعة بغداد التكنولوجية.

اإلحصائيات واالرقام الرئيسية للمشروع:

مساحة املشروع: 21.997 مترمربع
حجم االعمال الترابية: 40.000 مترمكعب

سكب اخلرسانة: 25.000 مترمكعب
تركيب االعمدة املعدنية: 25.000 متربع

عازل الرطوبة لالرضية والسقف: 22.000 مترمربع
مصعد يتسع لـ 8 و 10 أشخاص: 6 مصاعد

جهاز حماكاة: 5 أجهزة
مسبح تعليمي: عدد واحد

خزانات املياه: 5 خزان بسعة 80.000 لتر
متديدات أنابيب املياه: 2.000 متر

متديدات أنابيب الصرف الصحي: 1.500 متر

مشروع تطوير وتنمية وتنفيذ مبىن مركز التدريب والتنمية اجلوية لشركة اخلطوط اجلوية العراقية يف مطار بغداد الدويل

توفري األرض: وزارة النقل العراقية – شركة 
اخلطوط اجلوية العراقية

توفري االعتمادات: وزارة النقل العراقية – 
مجهورية العراق

نوع املقاولة: تصميم، إمدادات، بناء
مدة املقاولة: 20 شهر

موقع املشروع: دولة العراق – بغداد
احلالة: قيد اإلنشاء



مشروع بناء 10.000 وحدة سكنية يف فزنويال

صاحب العمل: وزارة اإلسكان يف مجهورية فزنويال 
البوليفارية

نوع العقد: اهلندسة، والتجهيز، واإلنشاء
مدة العقد: 36 شهر

حمل املشروع: دولة فزنويال )حمافظات: 
موناغاس، غوآريكو، بورتوغسا، كوخدس(

الوضعية: مكتمل

الوصف العام للمشروع

إّن مشروع بناء 10.000 وحدات سكنية يف فزنويال، 
ضمن 4 أحياء سكنية، هو أكر عقد لتصدير اخلدمات 
الفنية واهلندسية يف تاريخ البالد، ومن أكر وأسرع 

مشاريع اإلسكان يف العامل.
نطاق عمل املشروع هو بناء 10 آالف وحدة سكنية، 
تتكّون كل عمارة من أربع طوابق، ومّت البناء بالطريقة 
منشآت  إنشاء  مّت  ذلــك،  إىل  باإلضافة  الصناعية. 
ــاملــدارس،  الــبــىن التحتية والــبــنــايــات اخلــدمــيــة، ك

واملستوصفات، واملكتبات، والبنايات األخرى، بواسطة 
شركة كيسون ضمن أربع أحياء سكنية، تتشكل من 
2.500 وحدة مستقلة، يف أربع حمافظات خمتلفة يف 

فزنويال، ومجيعها يف عقد EPC واحد.
تبلغ مساحة األحياء األربعة 210 هكتار )أصغرها 33 

هكتار وأكرها 71 هكتار(.
مّت تصميم الوحدات السكنية ضمن نوعني، غرفتني 
وهي  الصناعية،  وبالطريقة  للنوم،  غــرف  ــالث  وث
الصب املوقعي للخرسانة املسلحة بالقوالب املتراصة.



قامت شركة كيسون بتصميم وبناء جمموعتني من 
قوالب اجلدار ومثان جمموعات من قالب السقف لكل 
موقع، وقد استطاعت أن تصل إىل سرعة فائقة لبناء 

وحدة سكنية واحدة يف كل ساعة.
حدود  إنشاء  مت  السكنية،  البنايات  إىل  وباإلضافة 

16.000 متر مربع بنايات خدمية يف كل موقع.

نطاق العمل
يشمل العمل تصميم وتوريد وتنفيذ ما يلي:

البنايات السكنية: 10.000 وحدة ضمن أربع أحياء، 
ويشمل كل حي 2500 وحدة سكنية على شكل بلوكات 
أربع طوابق. واليت 66% من الوحدات ذات 3 غرف 
نوم و34% منها ذات غرفتني نوم. مت تصميم البنايات 
بطريقة  البنايات  تشييد  ومت  فزنويال،  مناخ  حسب 
الصب املوقعي للخرسانة املسلحة بالقوالب املتراصة.

البنايات اخلدمية: مت بناء مجيع البنايات اخلدمية 
املطلوبة لكل حي، منها: املدارس يف مجيع املستويات 
الدراسية، وروضة، ومكتبة، وصالة رياضية وملعب 

وغريها.
منشآت البىن التحتية وتنسيق الساحات: يتم إنشاء 

األمطار  مياه  وجتميع  واملياه،  الغاز،  شبكات  مجيع 
ومياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء واهلاتف 
وإنارة ساحة األحياء والشوارع، ومواقف السيارات، 

واحلدائق.

إمجايل أرقام وأحجام املشروع
إمجايل مساحة البىن التحتية للبنايات: 925.000 

متر مربع
متر   65.000 اخلدمية:  البنايات  مساحة  إمجايل 

مربع
 2.000.000 الترابية:  لألعمال  التقرييب  احلجم 

متر مكعب
الشوارع: 350.000 متر مربع

مساحة مواقف السيارات الغري مغلفة: 155.000 متر 
مربع

شبكة جتميع مياه الصرف الصحي: 48.000 متر طول
شبكة جتميع مياه األمطار: 105.000 متر طول

شبكة توزيع املياه: 62.000 متر طول
خطوط اهلاتف: 85.000 متر طول

شبكة قابلوات الكهرباء: 1.000.000 متر طول

شبكة الغاز: 35.000 متر طول
التسطيح النهائي: 385.000 متر مربع

احلدائق: 320.000 متر مربع
جمموع تنسيق الساحات )الشوارع، ومواقف السيارات، 
متر   1.210.000 واحلدائق(:  النهائي،  والتسطيح 

مربع
 



مشروع بناء 10.000 وحدة سكنية يف فزنويال





الوصف العام للمشروع

إّن مشروع بناء 16.080 وحدة سكنية يف برند، هو 
أكر مشروع لإلسكان يف إيران، باستخدام الطريقة 
املسلحة  للخرسانة  املوقعي  الصب  وهي  الصناعية، 
البلوكات هي  إّن تصميم حمل  املتراصة.  بالقوالب 
البىن  مجيع  وتــوفــري  إحـــداث  إمكانية  تتيح  بشكل، 
التحتية واإلمكانات الرفاهية املطلوبة للحي السكين 

يف هذا املشروع العظيم.
بتصميم وبناء 16 جمموعة من قوالب اجلدار و128 
جمموعة من قوالب السقف، وصلنا إىل سرعة بناء 

64 وحدة سكنية يف اليوم.

نطاق العمل
تصميم وتوريد وتنفيذ 16.080 وحدة سكنية،  ■

على شكل بلوكات 5 طوابق. والــيت 25% من 
الوحدات ذات 3 غرف نوم و63% منها ذات 
نوم  املتبقية ذات غرفة  و%12  نــوم،  غرفتني 

واحدة.
تصميم وتوريد وتنفيذ البىن التحتية للمدينة،  ■

كــاألعــمــال املــدنــيــة، وجتميع مــيــاه األمــطــار، 
ومنشآت البىن التحتية، وتشمل: جتميع مياه 
الصرف الصحي، توزيع املاء، وطاقة الكهرباء 
والكهرباء لإلنارة، واليت مت إحالتها إىل شركة 

كيسون، ضمن عقود مستقلة.

إمجايل أرقام وأحجام املشروع

إمجايل مساحة البىن التحتية للبنايات: 1.490.000 
متر مربع

حجم األعمال الترابية: 2.000.000 متر مكعب
الشوارع ومواقف السيارات: 490.000 متر مربع

شد حديد التسليح: 42.500 طن
صب الكونكريت: 520.000 متر مكعب

طول شبكة جتميع مياه الصرف الصحي: 16.683 متر
طول شبكة توفري املياه: 29.985 متر

طول شبكة الكهرباء واإلنارة: 240.000 متر

مشروع بناء 16.080 وحدة سكنية يف مدينة برند اجلديدة

صاحب العمل: شركة مدينة برند اجلديدة لإلعمار
التمويل: بانك مسكن

نوع العقد: اهلندسة، والتوريد، والتنفيذ
مدة العقد: 31 شهر

حمل املشروع: حمافظة طهران، مدينة برند 
اجلديدة، املرحلة 6

الوضعية: قيد التنفيذ





الوصف العام للمشروع
إّن مشروع بناء 4.920 وحدة سكنية يف كرمانشاه على 
قطعة أرض مبساحة 27/5 هكتار، ضمن حي سكين 
واحد، وهو من أكر وأسرع مشاريع اإلسكان يف إيران.

مت بــنــاء الـــوحـــدات السكنية ضــمــن غــرفــتــني نــوم، 
وباستخدام الطريقة الصناعية، وهي الصب املوقعي 
وبتصميم  املتراصة.  بالقوالب  املسلحة  للخرسانة 
وبناء 7 جمموعات من قوالب اجلدار و42 جمموعة 
من قوالب السقف، وصلنا إىل سرعة بناء 28 وحدة 

سكنية يف اليوم.
مت تصميم احلي السكين على شكل، يتيح إمكان إنشاء 

الرفاهية  واإلمكانات  التحتية  البىن  مجيع  وتوفري 
املطلوبة حلي سكين. صاحب العمل: مؤسسة اإلسكان واإلعمار ملحافظة 

كرمانشاه
التمويل: بانك مسكن

نوع العقد: اهلندسة، والتوريد، والتنفيذ
مدة العقد: 15 شهر

حمل املشروع: مدينة كرمانشاه، منطقة دولت آباد
الوضعية: مكتمل

مشروع بناء 4.920 وحدة سكنية يف كرمانشاه



نطاق العمل

لقد مشل نطاق العمل، تصميم وتوريد وتنفيذ 4.920 
وحدة سكنية، على شكل بلوكات 5 طوابق. ومجيعها 

ذات غرفتني للنوم.

إمجايل أرقام وأحجام املشروع

إمجايل مساحة البىن التحتية للبنايات: 458.000 
متر مربع

الشوارع ومواقف السيارات: 81.000 متر مربع
حجم األعمال الترابية: 400.000 متر مكعب

شد حديد التسليح: 13.000 طن
صب الكونكريت: 150.000 متر مكعب



مشروع بناء 552 وحدة سكنية يف برند

الوصف العام للمشروع

مت بناء مشروع 552 وحدة سكنية يف برند على قطعة 
أرض مبساحة 50.000 متر مربع، بالقرب من طريق 
الوصول إىل مدينة برند اجلديدة، من مطار إمام 
مخيين الدويل، باستخدام الطريقة الصناعية، وهي 
الصب املوقعي للخرسانة املسلحة بالقوالب املتراصة.

لقد كان اهلــدف الرئيسي من تصميم هذا املجمع 
السكين هو خلق نوع من املجمعات السكنية، بإمكاهنا 
أن تكون منوذج يف بناء السكن على مستوى وسيع، 
ويكون املحور فيها، اإلنسان ورفاهيته. ففي هذا الصدد 
مت األخــذ بعني االعتبار عدة أمــور، منها: تشخيص 
الوحدات مع تنوع معماري، ومشول فضاءات مغلقة 
خاصة،  مساحات  وإنشاء  مغلقة،  ونصف  ومفتوحة 
وعزل طريق املشاة عن الشوارع، واحلد من إشراف 
البنايات على بعضها، وتصميم احلدائق بطريقة تكون 

الوحدات السكنية فيها تطوف يف »بستان أخضر«.
من مزايا هذه املجموعة، مواقف مغلقة للسيارات، 
واهلــيــاكــل املسلحة بشكل كــامــل ومــقــاومــة لــلــزالزل 
والكوارث الطبيعية، وجدران مزدوجة، وعزل اجلدران 

املنّفذ واملستثمر: احتاد عمران بارس )من الشركات 
التابعة لكيسون(

باملشاركة مع: استثمار البناء، شركة دشت سازان
حمل املشروع: حمافظة طهران، مدينة برند 

اجلديدة، املرحلة صفر
الوضعية: مكتمل



الساخنة  املياه  لتوفري  السخان  ووحــدة  اخلارجية، 
والتدفئة، باإلضافة إىل مراعاة املواصفات اهلندسية 

الكاملة للبناء واملنشآت املكانيكية والكهربائية.

نطاق العمل
تصميم وتنفيذ جممع سكين ذو 552 وحدة، وتتشكل 
الــوحــدات من غرفة، غرفتني وثــالث غــرف للنوم، 
باستخدام الطريقة الصناعية، وهي الصب املوقعي 

للخرسانة املسلحة بالقوالب املتراصة.
 



جممع نواب السكين

صاحب العمل: بلدية منطقة 12 يف طهران )شركة 
هتران آبادساز(

مدة العقد: 8/5 أشهر
حمل املشروع: طهران

الوضعية: مكتمل

الوصف العام للمشروع
الشركات  بعنواهنا واحــدة من أكر  شركة كيسون، 
اهلندسية واإلنشائية، لقد كان هلا دورًا رئيسيًا يف 
ــداف املــحــددة ملــشــروع نـــواب، وهــو أكر  حتقق األهـ
مشروع إعمار مدين يف إيران. وقد مشل هذا املشروع، 
السكنية،  املساحات  مــن  مربع  متر  آالف  عــشــرات 
والطرق  الصناعية،  واملراكز  واإلداريــة،  والتجارية، 
السريعة، وعدد كبري من جسور وأنفاق للمشاة. وقد 
كان إلدارة املوارد البشرية، ومراقبة املشروع، وتوفري 
املعدات واملواد، أمهية كبرية، نظرًا لوسعة املوقع يف 

املستوى واالرتفاع واجلدول الزمين املضغوط.
ــا األخـــرى ملــشــروع نـــواب، هــو استخدام  مــن املــزاي
مواد جديدة وألول مرة، بكميات كبرية، منها نوافذ 
P.V.C، والقرميد الرملي الكلسي يف واجهة البناء، 
بسمك  الصنع  مسبقة  اجلبسية  الثانوية  والسقوف 
12 ملم من نوع كنوف، وأنابيب بويل اثيلني للصرف 

الصحي.



إمجايل أرقام وأحجام املشروع

البىن التحتية السكنية: 32.000 متر مربع
البىن التحتية التجارية: 2.000 متر مربع

شد حديد التسليح: 340 طن
الكونكريتية:  واجلــدران  السقف  قوالب  تركيب 

37.000 متر مربع
السقف الثانوي ذات صفحات جبسية: 25.000 متر 

مربع
الكلسي:  الرملي  القرميد  الواجهة باستخدام  تنفيذ 

30.000 متر مربع
تنفيذ جدران من ألواح اجلبس: 40.000 متر مربع

متر   15.000 وكونكريتية:  فخارية  بلوكات  تنفيذ 
مربع

نصب البالط والسرياميك: 22.000 متر مربع
مد األسالك والقابلوات: 400.000 متر طول

مد أنابيب املياه، والغاز، واملشعاع والصرف: 250.000 
متر طول

احلريق  مضخة  حمطة  تنفيذ  األخرى:  الفعاليات 
املركزي،  واهلوائي  الصواعق،  ومانعة  املياه،  وضخ 

ونظام إنذار احلريق



مشروع بناء 4.920 وحدة سكنية يف كرمانشاه
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